
Členská přihláška do občanského sdružení Olomoucká vinná společnost, o.s.
se sídlem v Olomouci, Univerzitní  283/2,PSČ 779 00,reg.MVČR dne 1.11.2012 pod Č.j.:VS/1-1/90729/12- R                 

www.olomoucka-vinna.cz, IČ:01202332
                                                        Bankovní spojení:Fio banka,č.ú.:2700341016/2010

Jméno: Příjmení, titul:

Datum narození: Telefon:

Bydliště:

E-mail:

 
 Prohlašuji, že souhlasím s platnými Stanovami občanského sdružení Olomoucká vinná společnost, jehož členem se chci stát. Jsem 
připraven/a respektovat výrok představenstva sdružení, které rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství, 
budu plnit veškerá práva a povinnosti člena sdružení, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů sdružení a budu 
se řídit Stanovami a vnitřními předpisy sdružení, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako rozhodnutími orgánů sdružení a 
zavazuji se platit stanovené členské příspěvky schválené Valnou hromadou sdružení.
 
Svým podpisem dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas sdružení ke zpracování 
údajů uvedených v této listině pro účely vedení interní členské evidence. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádám o přijetí 
do občanského sdružení a na dobu členství v občanském sdružení. Členství vzniká vystavením potvrzení o přijetí člena, jehož 
podmínkou je uhrazení stanoveného členského příspěvku. Splatnost příspěvku je 14 dní od podání této přihlášky. Svým podpisem 
stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.
 
 
V …………………………………….…….   Datum …………………………….   Podpis ………………………………………………..
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